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SPROOKJESTHEATERDAG 

WE ZIJN BEGONNEN! 

Afgelopen dinsdag is de geslaagde fusie feestelijk gevierd met een sprookjestheaterdag. De hele school heeft hard 
gewerkt; drama en dansjes werden geoefend, decorstukken en rekwisieten werden gemaakt. Er volgde een heuse 
generale repetitie en als kers op de taart was er aan het einde van de dag een innemende voorstelling voor en door 

alle kinderen. Heel fijn dat daar ook veel ouders en opa’s en oma’s bij aanwe-
zig waren. Een mooiere start van het schooljaar konden we ons niet wensen! 

Naast die ene bijzondere theaterdag waarop iedereen samen aan het werk was, is er zowel op de dr. Hoijngstraat 
als op de Flierenhofstraat ook in de stamgroepen een goede start gemaakt. Kinderen leren elkaar kennen en maken 
kennis met nieuwe leerstof; aan het werk in de groep, in spelvorm buiten en door samen te oogsten in de schooltuin-
tjes waar de reuzenbieten het bewijs vormen van een vruchtbare zomer. 
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Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34 

6681 BZ Bemmel 

 0481-461827 

 

Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 

6681 XL Bemmel 

0481-464694 

 

 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 

GEZOCHT: TWEE BOEKENKASTEN 
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Theaterdag! 

Groep 1-8 vrij;  
studiedag voor alle  

teamleden 
 

Ouderavond  
- op beide locaties  

 

Kinderraad 

 

De bovenbouw op 
kamp! 

 

Groep 1-2 vrij 

 BSO ‘OFFICIEEL’  FEESTELIJK GEOPEND 

AANDACHT VOOR SCHOOLAFSPRAKEN 

AANDACHT VOOR VEILIGHEID 

Vanaf de Kinderboekenweek in oktober zal IKC Donatushof een Kinderzwerf-
boekenstation krijgen op beide locaties.  Dit is een plek waar mooie, grappige, 
spannende boeken achtergelaten kunnen worden voor nieuwe lezers. Meer 
informatie hierover volgt nog. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek 
naar twee stevige boekenkasten die we buiten op het plein kunnen plaatsen. 
Wie heeft er een oude kast die op te knappen is? Of is er misschien een ouder 
of grootouder die een dergelijke kast kan timmeren? We horen het graag! 

Met de start van het schooljaar is ook de buiten-
schoolse opvang van IKC Donatushof officieel 
geopend. De kinderen hebben een lintje doorge-
knipt en een glaasje bubbels gedronken. In de 
eerste dagen hebben de kinderen al samen jun-
gledieren geknutseld en met het mooie weer zijn 
ze lekker in de Ward gaan spelen en picknicken. 
U bent als ouder, nu de BSO in bedrijf is, van har-
te welkom om een kijkje te komen nemen. 

OUDERAVOND 21 SEPTEMBER 

Op woensdag 21 september zal op beide locaties een ouderavond zijn. De 
avond zal op beide locaties volgens de eigen ‘traditie’ vorm krijgen. U ont-
vangt hiervoor een uitnodiging met verdere informatie. Fijn om op deze avond 
veel ouders te mogen verwelkomen! 

Wilt u met uw kind bespreken dat mobieltjes uitstaan binnen de grenzen van 
de school? En erop toezien dat uw kind zonder snoep of kauwgom naar school 
komt? U weet dat we gezonde voeding bij de kinderen stimuleren. Dat bete-
kent fruit of een boterham als tussendoortje; koeken, cakejes en chocola horen 
niet in dat rijtje thuis. Ook is het de bedoeling dat kinderen niet voetballen vóór 
8.30 uur en meteen na 14.30 uur. Op die manier kunnen alle kinderen (en hun 
ouders) rustig over het plein lopen. De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom in 
school. Dan is er de leerkracht in de groep.  
We rekenen op uw medewerking wat betreft deze schoolafspraken. 

FAMILIEKRACHTCAFÉ 

Op donderdag 29 september 2016 en 4 oktober 2016 organiseren Stichting 
Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard het Familiekrachtcafé. Dit keer 
met als thema Kind & pesten. U kunt zich aanmelden via info@familiekracht.nu 
of SWL meldpunt: meldpunt@swlingewaard.nl. Ook zonder aanmelding van 
harte welkom!  

Voor de veiligheid van de kinderen doen we een herhaalde oproep uw auto bij 
het brengen en halen van de kinderen te parkeren op officiële parkeerplekken.  
Parkeert u alstublieft niet op stoepen. Hiermee voorkomt u onveilige situaties. 

Brengt u uw kind met de fiets? Parkeer uw fiets dan buiten de hekken van de 
school. Dan blijft er genoeg plaats over voor de kinderen en worden ook die 
plekken overzichtelijker en veiliger voor de kinderen. 

IK KAN LEZEN! 

Voor groep 3-kinderen is de start van het schooljaar 
ieder jaar weer heel bijzonder: ze leren lezen! Prach-
tig om die ontwikkeling te zien. De directie werd ver-
rast door een groep kinderen die even kwam laten 
horen hoe goed ze al kunnen lezen. En dat na pas 
twee schoolweken... Om trots op te zijn! 
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